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Hodnocená položka

Úroveň a charakteristika položky

Body

Abstrakt

Strukturovaný a obsáhlý abstrakt, trochu chybí uvedení nominační techniky a vzhledem k rozsahu
mohlo uvedeno spíš více podrobnějších výsledků.

4 / max. 5

Odůvodnění a rešerše odborné literatury

Práce je dobře zdůvodněna, kapitoly jsou strukturovány logicky, použitá literatura je zvolena
vhodně a citována řádně. Teoretický záběr je relativně široký, ale zpracování klíčových kapitol 3, 4
a 5 je velmi dobré, přináší aktuální a systematický pohled na závislostní chování včetně klinických
aspektů. Za zdařilou považuji zejména kapitolu o materialismu, která se jeví jako vyčerpávající.
Kapitoly jsou provázané, text je čtivý.

17 / max. 20

Cíl a výzkumné otázky jsou jasně formulovány a dobře zdůvodněny. Design výzkumu jim
odpovídá, popis použitých metod je podrobný a bez problému umožňuje replikaci. Použité
analytické statistické postupy jsou poměrně pokročilé a hezky popsané.

19 / max. 20

Výsledky jsou bohaté, dobře strukturované, odpovídají na položené výzkumné otázky, a jsou
popsány relativně stručně ale erudovaně s využitím četných tabulek a grafů. Diskuze je
strukturovaná, shrnuje získané výsledky, hledá pro ně vysvětlení, interpretuje je a některé z nich
srovnává s výsledky dalších autorů. Autorka je také přiměřeně sebekritická, když hledá vliv
použitých metod na validitu výsledků.

25 / max. 30

Etické aspekty práce

Bez problémů.

10 / max. 10

Přínos a celková úroveň práce.

Velmi aktuální a praktický problém, úplná práce v přiměřeném rozsahu bez formálních chyb.

12 / max. 15

Použité metody a logika struktury práce

Zpracování tématu a interpretace získaných
poznatků

1

Celkové hodnocení úrovně práce
Komentář vedoucího práce (celkové shrnující
hodnocení, poznámky)

Předložená práce přináší pro naši konzumní společnost velmi aktuální téma a odborníkům nabízí
témata jak pro terapeutickou práci s jednotlivci, tak pro širší preventivní působení. Teoretická část
dokládá, že autorka je schopna zpracovat odborný text na velmi dobré akademické úrovni.
V praktické části je kromě bezchybného provedení a popsání výzkumu třeba ocenit velký výzkumný
soubor a použití pokročilých statistických metod. Práci doporučuji k publikaci v odborném časopisu.

Doplňující otázky k obhajobě

1. Mezi pracovníky ve zdravotnictví je opakovaně dokládán vyšší výskyt závislostí nebo
rizikového chování ve vztahu k návykovým látkám oproti obecné populaci. Čím si
vysvětlujete, že v případě patologického nakupování zdravotníci takto „nevyčnívají“?
2. Napadá Vás nějaké praktické využití Vašeho výzkumu v prevenci, časném záchytu či terapii?
87 / max. 100 bodů
práci doporučuji k obhajobě, celkově hodnotím výborně
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